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Afbeelding 1 – Plangebied gebiedsvisie Hart voor Vuren

1.1

Inleiding
Introductie

In het centrum van Vuren ligt een aantal herontwikkelingslocaties die vragen
om een meer integrale visie op de structuur en invulling van het centrumgebied van Vuren. Dat is benoemd in het Manifest van Lingewaal.
Voor een van deze locaties, namelijk het voormalig gemeentehuis en woonhuis Tromp, is inmiddels een project (Heeren van Vuren) in ontwikkeling
genomen. Rond dit project, dat uitvoering beoogde te geven aan de visie
voor het centrum, die mede op basis van een burgerinitiatief uit 2009 is opgesteld, zijn stevige discussies gevoerd en hebben langdurige procedures
plaatsgevonden. Dat kan en moet anders.
De gewenste herinrichting van het centrum van Vuren is nog niet afgerond.
De kans doet zich nu voor om de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte van het centrum van Vuren te verbeteren en nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen toe te voegen. Dit betreft het plangebied zoals in
afbeelding 1 is weergegeven.
Het heeft de naam ‘Hart voor Vuren’ meegekregen. Een hart in die zin, dat
we streven naar een visie die het centrum van Vuren, met daarin de diverse
herontwikkelingslocaties, in ruimtelijk en functioneel opzicht samensmeedt
tot een aansprekend en goed functionerend centrumgebied, waar het goed
toeven is. ‘Hart voor Vuren’ betekent echter ook het smeden van een groep
betrokkenen uit Vuren die zich met hart en ziel mede verantwoordelijk willen voelen voor hun centrumgebied en een breed gedragen plan. En er als
‘ambassadeurs’ op uit willen gaan om de visie de komende jaren mede tot
realisatie te brengen.
Voor de gebiedsvisie betekent dit dat niet de gemeente het plan ‘trekt’ zoals
gebruikelijk, maar dat hiervoor een ontwerpgroep is samengesteld. Een ontwerpgroep van betrokkenen met een hart voor Vuren, waarvan de gemeente
als één van de belanghebbenden deel uitmaakt. Met ondersteuning van bureau BügelHajema heeft deze ontwerpgroep gezamenlijk een gebiedsvisie
met uitvoeringskansen opgesteld.

1.2

1

1

Plangebied

Het plangebied voor het Hart voor Vuren is weergegeven in afbeelding 1. Dit
betreft de openbare ruimte van het centrum, de locatie De Kiviet inclusief
de bestaande woning, de locatie van Van Daalen (voormalige kleuterschoollocatie) en de locatie van de voormalige basisschool.
In een later stadium is het traject van de Mildijk (deel tussen Enk en westelijk van de Rietput) hieraan toegevoegd, om ook hier naast het afkoppelen
van hemelwater de kwaliteit van de openbare ruimte en het straatprofiel te
verbeteren.

Voor u ligt het resultaat van dit proces. We hopen dat deze visie uw hart
sneller doet kloppen en voor u een goed beeld geeft hoe mooi het Hart voor
Vuren straks eruit zal zien.
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Afbeelding 2 - Impressies van de startbijeenkomst Hart voor Vuren op 5 april 2018
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2.1

Proces Hart voor Vuren

Ontwerpteam Hart voor Vuren

Interviews
In de voorbereiding van dit proces is een aantal korte interviews gehouden
met mensen die min of meer direct bij het centrum van Vuren betrokken zijn
of zich betrokken voelen en met de grondeigenaren van de terreinen De Kiviet en Van Daalen.
Startbijeenkomst
Woensdagavond 5 april 2017 vond er een startbijeenkomst plaats in Dorpshuis
De Koels in Vuren waar ruim 50 belangstellenden werden geïnformeerd over
de gebiedsvisie en de totstandkoming daarvan. Wethouder Griedo Bel riep de
inwoners van Vuren op om, onder begeleiding van bureau BügelHajema Adviseurs, zelf een visie op te stellen voor het centrum van het dorp. Deze visie
heeft de naam ‘Hart voor Vuren’ gekregen.
De volgende vragen zijn voorgelegd: hoe maken we het centrum aantrekkelijker? En hoe kunnen locaties die hun functie hebben verloren, zoals de
voormalige kleuter- en basisschool en het voormalig winkelpand ‘De Kieviet
modern wonen’, een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het centrum?
Welke herontwikkeling is daarvoor nodig? Kortom: hoe geven we Vuren een
hart?
Iedere aanwezige kon aangeven wat hij of zij belangrijk vindt als het gaat
om de inrichting van het centrum van Vuren en zich aanmelden voor de ontwerpgroep. In totaal hebben vijftien enthousiaste inwoners, ondernemers en
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zich aangemeld als lid
van het ‘ontwerpteam Hart voor Vuren’. Op de navolgende pagina’s zijn de
verbeterpunten voor Vuren en het centrum voortkomende uit de startbijeenkomst weergegeven. In bijlage 1 is de samenstelling van de ontwerpgroep
weergegeven en in bijlage 2 een overzicht van de ingebrachte punten.

1e ontwerpatelier ‘Samen waarde delen’, 20 april 2017
In dit ontwerpatelier met de ontwerpgroep zijn de uitkomsten van het vooronderzoek (situatie, beleid, interviews en input startbijeenkomst) gepresenteerd. Op basis daarvan zijn de agenda en de grenzen van onze gezamenlijke
opgave bepaald. In het tweede deel volgde een brainstorm over kansen en
ideeën.
1e Verificatiebijeenkomst -Visie Hart van Vuren, 22 juni 2017
Tijdens deze verificatiebijeenkomst met de ontwerpgroep zijn mogelijke
scenario’s voor het centrumgebied gepresenteerd en besproken. Al schetsend
is een eerste aanzet gegeven voor een voorkeursscenario dat de basis gaat
vormt voor de gebiedsvisie. Ook zijn in verschillende groepen schetsen opgesteld voor mogelijke bebouwingsvormen (massa, hoogte en verschijningsvorm),
beeldkwaliteit,
inrichtingsaspecten
van
het
plein
en
parkeeroplossingen besproken. Naar aanleiding daarvan zijn de schetsen
vervolgens aangepast.
2e Verificatiebijeenkomst -Visie Hart van Vuren, 8 november 2017
In de tweede verificatiebijeenkomst zijn de aangepaste schetsen, referentiebeelden voor de bebouwing en openbare ruimte besproken met de ontwerpgroep. Ook is besproken dat er bouwstroken (met een maximering van
het aantal woningen) worden aangegeven op de locaties waar bebouwing
mag komen om zodoende flexibiliteit in het plan op te nemen. Op deze manier kan goed ingespeeld worden op de actuele vraag en is de ruimtelijke
kwaliteit geborgd.
De ontwerpgroep heeft de gebiedsvisie Hart voor Vuren omarmd en is de tijd
rijp om deze aan u te presenteren.

Daarna is de ontwerpgroep aan de slag gegaan met het opstellen van de gebiedsvisie. Dit gebeurde tijdens enkele werksessies in april en mei waarin de
leden van de groep met elkaar kansen en ideeën uitwisselden.
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Afbeelding 3 – Huidige situatie Hart van Vuren
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3.1

Analyse van Vuren

Beleidskader

Manifest van Lingewaal
In ‘Het Manifest van Lingewaal' zijn de beleidskaders van de gemeente tot en
met 2030 in hoofdlijnen vastgesteld. De visie bevat naast een overzicht van
te verwachten trends en ontwikkelingen voor de komende jaren ook informatie over de gewenste identiteit voor Lingewaal. Dit Manifest is tot stand gekomen via een leefbaarheidsonderzoek, waarbij inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en het verenigingsleven zijn gevraagd mee te
denken over de toekomst van Lingewaal, waaronder over Vuren.
De bewoners van Vuren zien zich nu en in de toekomst voor meerdere ontwikkelingen gesteld. De rol van de gemeente zal veranderen. Veel hangt dan
af van waar de bewoners zelf voor kiezen. Waar ze zelf voor gaan. Dat moet
georganiseerd worden. Oplossingen of mogelijkheden moeten worden gezocht en gevonden. Het liefst binnen de eigen gemeenschap, soms kan het
echter niet anders dan dat samen met een andere kern of kernen, met de
gemeente of zelfs met de regio naar oplossingen of mogelijkheden moet
worden gezocht. De gemeente zal daarbij een partner zijn, maar heeft daarbij niet altijd de regie.
Voor Vuren kan dan worden gedacht aan de volgende (actuele of mogelijk
toekomstig actuele) onderwerpen:
• Het samenwerken van verenigingen.
• Het samen werken aan de ruimtelijke kwaliteit van het dorp.
• Het ‘inburgeren’ van nieuwe bewoners in Vuren.
• Het verbinden van jong en oud.
Wonen voor jong en oud
Om Vuren leefbaar te houden is er zowel ruimte nodig voor jong als voor
oud. Dit naast de twee- en eenoudergezinnen waarop het huidige woningaanbod is toegesneden. Voor beide doelgroepen liggen er mogelijkheden in
de herstructureringsopgave en met name rondom het dorpshart. Rondom
deze locatie, in aansluiting op (winkel)voorzieningen, past woningbouw voor
ouderen met levensloopbestendige woningen. Deze kunnen samengaan met
woningen voor jongeren. Daarnaast zal ook ruimte worden gegeven aan col-

lectieve vormen van particulier opdrachtgeverschap waarbij starters op de
woningmarkt gezamenlijk een woningbouwproject kunnen realiseren en
daarmee flink kunnen besparen op de kosten.
Woonvisie 2016 – 2025 / woningbouwprogramma
De verschillende kernen in Lingewaal hebben ieder hun eigen uitstraling en
identiteit. Ook de issues zijn per kern anders. Zo zijn er in Vuren geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Er is wel behoefte aan een kwaliteitsslag in de
kern van Vuren. Voor de locaties binnen het plangebied van het Hart voor
Vuren is conform het woningbouwprogramma ruimte voor maximaal 30 woningen (vrijstaand, 2 onder 1-kap en rijwoningen, voor verschillende doelgroepen en prijssegmenten).

3.2

Huidige situatie

Vuren is een dijkdorp aan de Waal met een inwonertal van circa 2.000 inwoners. Door de dijkverzwaringen is van het lintdorp weinig meer te herkennen.
Het gedeelte bij de sportvelden met de voormalige kerk is nog het meest
karakteristiek. Het dorp is voor de meeste mensen nu toch vooral het naoorlogse gegroeide gedeelte rondom de Mildijk.
Ter weerszijden van deze dijk en rondom het dorpsplein aan de Dorpsstraat
liggen de verschillende woonbuurten die sindsdien zijn gebouwd. Vuren is
een bedrijvig dorp met aantal grote bedrijventerreinen. Aan de westzijde
ligt de Nieuwe Hollandse Waterlinie met fort Vuren en de daarvoor gelegen
schootsvelden.
Langs de Dorpsstraat ligt de centrale ruimte van het dorp Vuren, het Hart
van Vuren. Hier zijn belangrijke voorzieningen zoals de supermarkt en de
kerken gevestigd. Een deel van de herontwikkeling van de zuidwand van het
plein is in ontwikkeling in de vorm van het gebouw ‘Heeren van Vuren’. Vrijwel al het verkeer door Vuren komt ook uit op dit plein dat aan de kruising
van Mildijk en Molenlaan is gelegen. Het geheel geeft op dit moment een
rommelig beeld.
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Afbeelding 4 – Historische kaart van Vuren van 1815 tot 2000
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Afbeelding 5 – Kwaliteiten van Vuren

Afbeelding 6 – Ruimtelijke opbouw huidige situatie

Afbeelding 7 – Kwaliteiten die moeten blijven
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3.3

Te koesteren en verbeteren kwaliteiten Vuren

Samen met de ontwerpgroep is gekeken naar de historie en de huidige kwaliteiten van het dorp Vuren. De Mildijk met kenmerkende lintbebouwing is aan
de oost- en westzijde van het centrum nog herkenbaar aanwezig. Dit kleinschalige en dorpse karakter wordt gewaardeerd. Aan de noordzijde en met
name aan de zuidzijde van het plein zijn grotere volumes aan gebouwen
gelegen, zoals de Spar, meubelzaak De Kiviet, het appartementengebouw en
op de voormalige locatie van het gemeentehuis het nieuwe gebouw Heeren
van Vuren. Hoewel de functionaliteit van de gebouwen goed is, worden de
gebouwen van 4 hoog als fors ervaren.
Parallel gelegen straten Esdoornlaan, Meidoornlaan, Lijsterbeslaan en Elzelaan waarlangs woningen zijn gelegen komen uit op de Mildijk en Dorpsstraat. Nieuwe ontwikkelingen mogen de rust in de straten niet wegnemen
door drukker verkeer. Er moet goed gekeken worden naar de routing van het
verkeer, zodat dit voorkomen wordt. De voorzieningen aan het plein moeten
goed bereikbaar zijn voor bezoekers en bevoorraders.
De groene uitstraling van het plein wordt gewaardeerd. Ook de zichtlijnen op
de kerken (vanuit een aantal gezichtshoeken)
Uit de analyse en inventarisatie van de ontwerpgroep is de volgende wensenlijst voor het Hart van Vuren naar voren gekomen:
 Een centraal gelegen nieuw plein: ‘verblijfshart’.
 Markt en andere activiteiten centraal op het plein.
 Verbinding met levendigheid nabij supermarkt.
 Nieuw gebouw dat een aantrekkelijke zuidelijke wand van het plein
vormt op locatie De Kiviet.
 Afdoende parkeerplaatsen conform parkeernormen, afgestemd op de
(nieuwe) functies.
 Shared space in het gehele plangebied van het Hart voor Vuren: alle
gebruikers zijn gelijkwaardig. Op strategische plekken obstakels om
auto’s op ongewenste plekken te weren (zonder dat dit beschadiging
aan auto’s oplevert).
 Zichtlijnen van en naar de kerk(en) zoveel mogelijk open gehouden,
in balans met een groen en ‘dorps’ plein.

14








Op het plein karakteristieke elementen uit de omgeving, refererend
aan de ligging aan de Waal / rivier, bijvoorbeeld in de vorm van:
 een ‘waterplein’, bijvoorbeeld met speelkunst / spelen met
water (‘bedriegertjes’).
 een ‘keerwand tegen het water’; een (natuur) stenen langgerekt zitelement met houten delen voor aangenaam zitten.
een border op de ‘koppen’ van het plein als visitekaartje van Vuren.
Bijvoorbeeld met siergrassen en vaste planten voor kleur en geur
voor extra beleving via de zintuigen.
Begeleiding van de Mildijk door leibomen.
Het monument voor gevallenen een prominente plek op het plein
geven, zodat er bij de herdenking veel ruimte is om er omheen te
staan.
In ieder geval de bestaande Beatrix-boom (Linde) handhaven.

Op basis van de uitkomsten van de startbijeenkomst en uit de eerste ontwerpgroep-bijeenkomst zijn drie mogelijke scenario’s voor het dorp Vuren
ontwikkeld. Deze worden in de volgende paragraaf nader toegelicht.

3
Afbeelding 8 – Drie scenario’s
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4.1

Drie scenario’s voor Vuren

Drie scenario’s

4

4
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4.2

Voorkeursscenario

Het voorkeursscenario gaat uit van een versterking van de relatie tussen
Waal, dijk en het dorp. Hiermee wordt vorm en inhoud gegeven aan het ontbreken van een relatie tussen dorp en dijk en tussen dorp en Waal. Vuren ligt
achter de dijk en wordt door bedrijventerreinen van de rivier afgehouden.
Daarnaast houdt de bestaande stedenbouwkundige structuur geen rekening
met het leggen van verbindingen tussen dorp en dijk. Alleen bij de Poldersekade is sprake van een dergelijke verbinding, maar deze heeft geen relatie
met het hart van het dorp. Verder is er een smal wandelpad, maar ook dit
pad maakt geen onderdeel uit van een route. Er liggen wel kansen om deze
relaties te verbeteren.
Ten tweede biedt de herontwikkeling van het Heuff-terrein grote kansen om
de uiterwaard en de rivier meer te betrekken bij het dorp. Het Heuff-terrein
met de schoorsteen als landmark is een bijzondere locatie aan het water
waar een verkleuring kan plaatsvinden van bedrijvigheid naar natuur, water,
wonen en recreatie. Het dorp dient hiervan mee te profiteren. Daarvoor is
wel een programma nodig met voldoende economische draagkracht.
Door Vuren te benaderen als een nieuwe vesting, die gelegen is aan de Waal
en omringd wordt door een open weidelandschap, kan de identiteit en herkenbaarheid van Vuren worden versterkt. De entrees naar het dorp vormen
de ‘poorten’ naar het dorp en kunnen ieder een eigen herkenbare vormgeving krijgen. De voormalige Rabobanklocatie kan daar goed voor worden
ingezet. Ook brede watergangen en groene omarming van Vuren kunnen de
identiteit versterken en tegelijkertijd bijdragen aan een vergroting van de
waterberging. De versterking van de Waaldijk kan op het concept Vesting
inspelen.
Voor het hart van Vuren betekent dit concept een levendig plein met een
menselijke maat. Twee bestaande en herkenbare kerktorens op de koppen
van het centrum, markante entrees naar het hart en zichtlijnen vanuit het
hart naar de omgeving en andersom.
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4
Afbeelding 9 – Visie Hart voor Vuren
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Afbeelding 10 – Referentiebeelden deelgebied De Kiviet (dit zijn voorbeelden en dienen niet letterlijk te worden genomen)
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Gebiedsvisie Hart voor Vuren
5


5.1

Uitwerking voorkeursscenario

In de ontwerpateliers met de ontwerpgroep is het voorkeursscenario voor het
Hart voor Vuren verder uitgewerkt. Deze is afgebeeld onder afbeelding 9.

5.2

Stedenbouwkundige opzet



Mogelijk flexibele bestemming (wonen / andere passende functie),
bijv. werkatelier van een kunstenaar (in onderlaag, met wonen erboven).
Parkeren ten zuiden en ten oosten en zo veel mogelijk op eigen terrein.

Deelgebied voormalig schoolgebouw / kleuterschool

Voor de zuidzijde van het plein op de locatie De Kiviet wordt voorgesteld om
hier een nieuwe aantrekkelijke zuidelijke wand van het plein te creëren door
middel van een rij grondgebonden woningen. Een dorpse schaal met maximaal 2,5e laag met kap is hierbij van belang. Op de oostelijke ‘kop’ kan een
hoekaccent komen als stedenbouwkundige markering en gelegen als blikvanger in de zichtlijn vanuit de Molenlaan. Mogelijk ook op de westelijke om
goed aan te sluiten op Heeren van Vuren.
Overige kenmerken zijn:
 Maximale breedte blok: 58m.
 Koppen in rooilijn van gebouw “Heeren van Vuren”, middendeel terugspringend.
 Middendeel (deels grondgebonden) woningen of beneden- bovenwoningen (2 à 2,5 laag met kap) met (grotendeels) een tuin(tje) op het
zuiden,
 Voordeur aan de zijde van het plein (woningen wellicht iets ‘opgetild’ om privacy te bieden, met een kleine ‘voortuin’ waarin de trap
zit; of keuze gelijkvloers i.g.v. levensloopbestendig).
 Op de ‘koppen’ van het blok zijn maisonettewoningen (starters / senioren) of beneden-bovenwoningen mogelijk.












4

Noordzijde van dit deelgebied (aan Mildijk)
Deelgebied De Kieviet

Woningen langs de Mildijk versterken het oorspronkelijke bebouwingslint.
Kenmerk van het lint is afwisselende bebouwing (iedere woning mag
anders zijn).
Verspringende rooilijnen.
Afwisseling van 2/1 kap en/of vrijstaande woningen.
(Maximaal) 2 lagen met kap.
Kap (loodrecht of evenwijdig aan Mildijk) met lage gootlijn of plat.
Voorgevel aan zijde Mildijk.
Ruime voortuin en afstand tussen de woningen, zodat groen
(straat)beeld ontstaat / behouden blijft.
Parkeren zo veel mogelijk op eigen terrein.
Bestaande bomen zoveel mogelijk inpassen.

Zuidzijde van dit deelgebied (aan Lindelaan)





Afwisseling van 2/1 kap en/of rijwoningen.
(Maximaal) 2 lagen met kap.
Parkeren zo veel mogelijk op eigen terrein.
Bestaande bomen zoveel mogelijk inpassen.
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Afbeelding 11 – Referentiebeelden deelgebied voormalig schoolgebouw / kleuterschool (dit zijn voorbeelden en dienen niet letterlijk te worden genomen)
22

5
23







5.3

Openbare ruimte van het hart

Het nieuwe Hart van Vuren is gelegen tussen de kerk en het oostelijke gelegen meer functionele deel met voorzieningen en parkeren, met aan de zuidzijde een nieuwe ‘pleinwand’ op de locatie De Kiviet. Het hart vormt de spil
van het dorp. Dat vormt hèt visitekaartje van Vuren, daar vindt de markt
plaats en is er directe verbinding met de levendigheid nabij de supermarkt n
voorzieningen in de plint van de Heeren van Vuren.
Door de inrichting en het straatmeubilair uit te voeren in robuuste materialen die refereren aan water en de rivier, wordt herkenbaar gemaakt dat
Vuren aan de Waal is gelegen. Een zitbank in een gebogen vorm staat symbool voor de bescherming tegen water en de kronkelende vorm van de rivier.
Overige kenmerken zijn:
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Shared space in het gehele plangebied van het Hart voor Vuren: alle
gebruikers zijn gelijkwaardig. Op strategische plekken obstakels om
auto’s op ongewenste plekken te weren (zonder dat dit beschadiging
aan auto’s oplevert).
Zichtlijnen van en naar de kerk(en) zoveel mogelijk open gehouden,
in balans met een groen en ‘dorps’ plein.






Op het plein karakteristieke elementen uit de omgeving, refererend
aan de ligging aan de Waal / rivier, bijvoorbeeld in de vorm van:

een ‘waterplein’, bijvoorbeeld met speelkunst voor spelen met
water (schuifjes verplaatsen).

een ‘keerwand tegen het water’; een (natuur) stenen langgerekt zitelement met houten delen voor aangenaam zitten.
een border op de ‘koppen’ van het plein als visitekaartje van Vuren.
Bijvoorbeeld met siergrassen en vaste planten voor kleur en geur
voor extra beleving via de zintuigen.
Afdoende parkeerplaatsen aan de oostzijde van het hart (zie blauwe
deel in afbeelding hiernaast), conform parkeernormen, afgestemd
op de (nieuwe) functies.
Subtiele markering van parkeervakken, zodat het plein oogt als plein
en niet als parkeerplaats en is verblijfsplein bij evenementen.
Subtiele afbakening van plekken waar auto niet mag komen
Begeleiding van de Mildijk door leibomen.
Het monument voor gevallenen een prominente plek op het plein
geven, zodat er bij de herdenking veel ruimte is om er omheen te
staan.
In ieder geval de bestaande Beatrix-boom (Linde) handhaven.

Groen
Er zal een aantal bomen moeten wijken. De huidige paardenkastanje op het
plein is helaas ziek en zal in ieder geval gekapt moeten worden. In het plan
is nieuw groen opgenomen:
 Bloeiende borders bij de entrees naar het hart aan de oost- en westzijde. Deze borders vormen het visitekaartje voor het dorp en zorgen voor kleur en groen. De soorten worden zodanig gekozen dat er
in alle seizoenen een aantrekkelijk beeld van de borders bestaat.
 Leibomen die de Mildijk begeleiden (aan oost- en westzijde van het
centrale hart) en daarmee het historische lint accentueren. De leibomen zorgen tegelijkertijd voor een groener aanzicht van de gevels
van de nieuwe gebouwen. Ter hoogte van het centrale hart wordt de
rij leibomen onderbroken om het centrale plein ter hoogte de locatie De Kieviet goed zichtbaar en herkenbaar te maken.

Hagen langs de parkeervakken en voetgangersstrook aan de zuidzijde
van het plein. Dit zorgt voor een menselijke maat en een groenere
aanblik van het parkeergedeelte.

5
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6.1

Vervolg

Inspraak gebiedsvisie Hart voor Vuren

Voorliggende gebiedsvisie zal door de ontwerpgroep Hart voor Vuren aan de
bewoners van Vuren worden voorgelegd op 15 maart 2018. Tevens wordt de
visie gedurende vier weken (van 8 maart tot en met 4 april) ter inzage gelegd, zodat eenieder op de visie kan reageren.

6.2

Welstandsadvies gebiedsvisie

Op 22 november 2017 is de concept gebiedsvisie met de eerste ideeën over
de nieuwe gebouwen (woningen) en de openbare ruimte voorgelegd aan de
Welstandscommissie van de gemeente Lingewaal. De commissie heeft zich
bij deze advisering gebaseerd op het beleid van de gemeente zoals dat
is vastgelegd in haar welstandsnota. Per brief van 27 november heeft de
commissie het volgende advies uitgebracht:
Herinrichting openbare ruimte
Door de forse afstand van de Esdoorn- naar de Elzenlaan als ook de inrichting
en de bestaande bebouwing en plaatsing van functies in de bebouwing ontstaan verschillende gebieden elk met hun eigen dynamiek en kwaliteiten. De
inrichting streeft echter naar een continuüm, zonder echte zwaartepunten.
Dit wekt bevreemding en lijkt voort te komen uit de geuite wens om bijvoorbeeld ter plaatse van de supermarkt (een belangrijk ontmoetingspunt in het
centrum) een directe fysieke en zichtrelatie te geven met het pleindeel bij
de kerk. Hierdoor wordt de natuurlijke hiërarchie in de Mildijk ontkent. De
commissie ziet een duidelijk zwaartepunt voor de kerk (noem het de kop) en
constateert een aflopende betekenis en belangrijkheid richting het westen
(de staart). Duidelijk mag zijn dat de aandacht voor de kop belangrijker en
betekenisvoller is dan een expressieve vormgeving van de staart.
De begrenzingen van de nieuwe openbare ruimte zijn eveneens belangrijk
voor de beleving ervan. De verhoudingen dienen een relatie met elkaar te
hebben om binnen de menselijke maat te passen. De “shared- space”gedachte vereist een heldere en krachtige uitwerking.

De commissie realiseert zich dat de Heeren van Vuren een behoorlijk beslag
leggen op de ruimte en het belang van het kerkplein kan ondermijnen. Daarom is een zorgvuldige vormgeving van de nieuw te bouwen bouwmassa’s
doorslaggevend voor het welslagen van het hele project.
Bouwmassaopzet
Invulling van de dubbellocatie Van Daalen/Vuurvlinder is betrekkelijk eenvoudig. Langs de Mildijk biedt het doorzetten en zeker niet verdichten van
de bestaande dorpse lintstructuur de meest kansrijke oplossing. Het zo min
mogelijk projectmatig ontwikkelen van de bebouwing is hierin van groot
belang.
Eenzelfde insteek voor de bebouwing aan zuidzijde van de kavels eventueel
met een iets grotere verdichting – er is hier immers geen sprake meer van
een lint – is eveneens kansrijk.
De invulling van de locatie De Kieviet vraagt een krachtig gebaar. Zeker om
de betekenis en het belang van het kerkplein te bevestigen en te ondersteunen. Bedenkingen zijn er dan ook tegen de pandsgewijze en symmetrische
opzet zoals nu voorgestaan. Ook zijn er hier twijfels bij het ongedifferentierd doorzettten van de rooilijn die nauwelijks lijkt te reageren op de ruimtelijke gegevenheden van de locatie (kerk, het van oorspong bochtige
karakter van de Mildijk en het specifieke karakter van de belending “Heren
van Vuren”. Een historiserende opzet is overigens niet ondenkbaar, zolang
deze maar een ensemble vormt en tegenwicht biedt aan de Heeren van Vuren.
Dit advies wordt bij de uitwerking van de gebiedsvisie meegenomen.

6.3

Bestemmingsplan Hart voor Vuren

Voor het plangebied van Hart voor Vuren wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en voor eenieder gedurende zes weken ter inzage gelegd.
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Bijlage 1. Deelnemers ontwerpgroep Hart voor Vuren
Dhr. C. van Wijk
Dhr. W. de Kiviet
Dhr. B van de Beek
Mw. J. van Herwijnen
Dhr. W. Blinde
Dhr. H. Loman
Dhr. P. Roza
Dhr. W. van Genderen
Mw. C. van Heusden
Dhr. D. van der Meulen
Dhr. J van Nieuwaal
Dhr. A Goedhart
Mw. A Tromp
Dhr. C. van den Bergh
Mw. J. Wouda
Dhr. C. de Ruiter
Dhr. B. Verbruggen
Mw. E. Luning
Dhr. R. de Groot
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Gemeente Lingewaal, Beleidsadviseur ruimtelijke
ordening
Gemeente Lingewaal, Beleidsassistent Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting
Bügelhajema, procesbegeleider
Bügelhajema, projectleider / landschapsarchitect
Bügelhajema, stagière

Bijlage 2. Uitkomsten Startbijeenkomst 5 april 2017

Per thema:
Verblijven - Openbare ruimte
Pleinfunctie/ ontmoetingsplek creëren.
Groene omgeving behouden/ creëren.
Inrichtingselementen voor ouderen en jongeren zoals speelplaatsen,
skatebaan, bankjes, jeu de boules baan, hangplek ouderen? etc.
Monument optimaliseren (mag op een andere plek)
Standbeeld mag verplaatst worden. Moet wel behouden blijven. Graag
niet naast glasbak!
Vlaggenmast plaatsen bij het plein.
Aandacht voor de centrale entree van het dorp: verpaupering van de Rabobank etc. Slim om gelijktijdig aan te pakken.
Ondergrondse afvalcontainers maken. Wellicht te combineren met de
spar.
Plek maken voor wekelijkse markt.
Ruimte voor Vurense festivals.
Dorps karakter creëren/ behouden.
Water creëren: staat mooi in de omgeving. Gebruik het fort als inspiratie.
‘Verbinding’ maken met de rivier: Liniepad van en naar de Waal. I.c.m.
industrieel erfgoed
Afstemming en aansluiting op dijkverzwaringsplannen + boulevard.
Entree park: plekken in vuren.
Skeelerbaan/ ijsbaan creëren.
Mogelijk Mildijk verbreden bij oude school?

Verbouwen - Wonen / voorzieningen / winkels
Aandacht voor de centrale entree van het dorp: verpaupering van de Rabobank etc. slim om gelijktijdig aan te pakken.
Woningbouw creëren naar behoefte in Vuren; woningtypen aansluiten op
de vraag/ doelgroep (levensloopbestendig wonen)
Ook betaalbare (eengezins)woningen creëren.
Vrije kavels creëren bij afgebroken school?
Woningen maken voor starters, jongere mensen en senioren. Geen hoogbouw
Aansluiten op omgeving qua bouwhoogte. Vooral laagbouw creëren.
Dorps karakter creëren/ behouden.
Geen woonerven maken.
Creëer voldoende parkeergelegenheid in het centrum (is nu onvoldoende).
Bevoorrading spar is een probleem.
Ontmoetingsplek maken voor de spar.
Verbinden - Verkeer en parkeren
Oplossing maken voor onveilige verkeerssituatie Mildijk.
Oplossing vinden voor verkeerssituatie spar en kinderkamer.
Creëer voldoende parkeergelegenheid in het centrum (is nu onvoldoende).
Parkeerplaatsen goed inpassen. + minder validen parkeerplaatsen.
Parkeren op het plein? (tijdelijk parkeren)
Parkeerplaatsen maken op oude locatie kinderkamer? (achter de school)
Meer parkeerplaatsen bij de kapsalon creëren.
Paaltjes neerzetten zodat er niet op de stoep geparkeerd wordt.
Denk bij verkeer aan: laden lossen spar, winkelend publiek, halen en
brengen kinderen, wegen niet smaller maken en geen eenrichtingsverkeer
maken.
Bevoorrading spar is een probleem.
Oplaadpalen voor elektrische auto’s en e-bikes.
‘Verbinding’ maken met de rivier: Liniepad van en naar de Waal. I.c.m.
industrieel erfgoed.
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Belangrijkste punten:
Woningbouw creëren naar behoefte in Vuren; woningtypen aansluiten op
de vraag/ doelgroep (levensloopbestendig wonen).
Groene omgeving behouden/ creëren.
Pleinfunctie/ ontmoetingsplek creëren.
Inrichtingselementen voor ouderen en jongeren zoals speelplaatsen,
skatebaan, bankjes, jeu de boules baan, etc.
Gevaarlijke verkeerssituatie Mildijk oplossen.
Creëer voldoende parkeergelegenheid in het centrum (is nu onvoldoende).
‘Verbinding’ maken met rivier (letterlijk en figuurlijk).
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